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บทที่ 4
กำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพ
ในอดีตรัฐจะให้ความสาคัญกับ ผลผลิต หรืองานบริการที่มีให้กับประชาชนมากกว่า ผลลัพธ์ ซึ่งก็คือ
ความพึงพอใจของประชาชน ซึ่ง ต่างกับในภาคเอกชนที่จะให้ความสาคัญกับผลลัพธ์เป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ หรือความพึงพอใจของประชาชนมากขึ้น โดยปรับปรุงงานบริการ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการมี พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั่นเอง
ดั งนั้ น ส่ ว นราชการจึ งจ าเป็ น จะต้ อ งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยจะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์กระบวนการให้บริการเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง โดยหัวใจสาคัญ
คือ การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ป ฏิบั ติงานได้มีส่ว นร่วมในการแก้ไขปรับปรุงงานนั้น ๆ เนื่ องจากเป็ นผู้รับ ผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมนี้ จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากจะส่งผลดีกับตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว และได้ผล
งานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารเองก็มีส่วนสาคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้วย
เนื่องจากเป็ นผู้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน และในบางครั้งอาจจะต้อ งอาศัย
อานาจ หรือคาสั่งของผู้บริหาร เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติ งานเกิดการพัฒนาและปรับปรุ งการทางานเพื่อให้เกิด
การบริการที่มีคุณภาพ
ในอดีตนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของภาครัฐจะเน้นที่เรื่องของ คน (Operator) โดยการ
ทาให้แต่ละคนทางานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น เพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็น
งาน ๆ โดยให้ รับ ผิ ดชอบเฉพาะอย่ าง เพื่อ ให้ แต่ล ะคนได้ทุ่มเทและใช้เวลาทางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม การมอบหมายให้รับผิดชอบเฉพาะอย่างนี้จะเกิดปัญหาในเวลาที่ผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ ไม่อ ยู่
เนื่องจากบุคลากรไม่สามารถทางานแทนกันได้ เพราะแต่ละคนก็จะรู้ เฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ เท่านั้น
ในปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้หันมาให้ความสาคัญกับ กระบวนงาน (Process) มากขึ้น
โดยการมองภาพรวม และปรับปรุงทั้งกระบวนงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีการพยายามรักษาคุณภาพการทางานที่ดี
อยู่แล้วให้คงอยู่และดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยการนาระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการทางาน เช่น TQM, SexSigma
ในอนาคต แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานก็ คื อ จะเน้ น ที่ ก ระบวนการ
(Process) และ ตัวองค์กร ซึ่งหมายถึงทุก ๆ คนในองค์กร โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานและการ
พัฒนาบุคลากร และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทางาน รวมทั้งการสร้างความเป็นผู้นาเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
การจั ด ท าแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการด าเนิ น งาน กรณี ก ารปรับ ปรุงกิ จกรรมต้ องแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น โดยต้องมีการระบุ กิจกรรม สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย และระยะเวลา
ที่ชัดเจน สิ่งสาคัญคือต้องสามารถวัดผลได้
4.1 กำรวัดประสิทธิภำพของกำรดำเนินกำรภำครัฐ
ปัจ จัย ที่สาคัญ ที่ห น่ว ยงานต้อ งคานึงถึงเกี่ยวกับ ประสิท ธิภ าพของการดาเนินงานภาครัฐ นั้น
ไม่จากัดอยู่เพียงด้านการลดต้นทุนเท่านั้น แต่ ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสอบทานการดาเนินงานด้านต่างๆของ
หน่ วยงานเพื่อให้ เกิดความมั่น ใจในการบรรลุ วัตถุประสงค์การดาเนินงานของหน่วยงานและการให้ บริการ
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ความพึงพอใจให้กับประชาชนที่รับบริการโดยจะต้องมีความสมดุลระหว่างต้นทุนและคุณภาพของงานบริการ
สาธารณะ โดยปั จ จั ย ที่ จ ะเอื้ อ อ านวยให้ เกิ ด การด าเนิ น งานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Four key drivers of
government efficiency) ประกอบด้วย
1. การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม (Innovate) ที่ ต้ อ งมี ก ารสร้ า งสรรค์ ก ระบวนการท างานหรื อ
นวัตกรรมการทางานอย่างสม่าเสมอ
2. ความเหมาะสมของขนาดของโครงการ (Scale) ที่มีความจาเป็นในการสามารถบริหารจัดการ
และควบคุมกากับดูแลอย่างเหมาะสม โดยต้องสอดรับกับการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานอย่างเหมาะสมด้วย
3. การวัดผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ (Measure) โดยมุ่งเน้นที่การวัดผลและการวิเคราะห์
ความสาเร็จของผลการดาเนินงาน ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะระบุการดาเนินงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและขนาดของการดาเนินงานโครงการที่ไม่เหมาะสมได้
Efficiency (ประสิทธิภาพ) คือ การวัดในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตและทรัพยากรที่ใช้
โดยการใช้ทรัพยากร สามารถวัดในเชิงต้นทุนการดาเนินการ และการวัดประสิทธิภาพ จะถูกวัดได้ในลักษณะ
Cost per Unit of output หรือต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และวัดประสิทธิภาพก็ยังสามารถครอบคลุมถึง
Outcome ด้วย
* Operational Efficiency กระบวนการดาเนินงานมีประสิทธิภาพหรือไม่ วัดจาก Cost
per Unit of Output (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต)
* Service Efficiency กระบวนการให้บริการมีประสิทธิภาพหรือไม่ วัดจาก Cost per Unit
of Service Output (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตงานบริการ)
การวัดประสิทธิภาพ =
(Efficiency)

ต้นทุนรวม (Total Actual Costs )
จานวนของผลผลิต (Actual Quantity of Output )

4. การจูงใจ (Incentive) หน่วยงานต้องสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
และสร้างบทลงโทษสาหรับการดาเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพในระดับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานต้องสอบทานความเหมาะสมของกิจกรรมการดาเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่ต้องกาหนดขึ้นในอนาคต เช่น กิจกรรมการดาเนินงานนั้นยังคงเป็นที่ต้องการของสาธารณะชนอยู่หรือไม่
ส่วนราชการต้องเข้าร่วมไปมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้นเหมาะสมและมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ มีกิจกรรมใดที่อาจส่งมอบให้เอกชน หรือ
ภาคประชาสังคมดาเนินงานได้หรือไม่ ภายใต้ข้อจากัด ของเงินงบประมาณกิจกรรมและโครงการนั้นๆ ยังมี
ลาดับความสาคัญที่จาเป็นหรือสามารถเลื่อนการดาเนินงานออกไปได้หรือไม่
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 ผู้บริหารระดับสูงต้องทางานในรายละเอียดที่สามารถดาเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ในระดับ
ที่ต่ากว่าได้
 ผู้บริหารมีสายงานกากับดูแลที่แคบเกินไป เช่นมีผู้อยู่ใต้สายการบังคับบัญชาเพียงคนเดียว
 มีขั้นตอนการรายงานที่ซ้าซ้อนหลายระดับ
 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจนในการกากับดูแลการปฏิบัติงาน
 บุ ค ลากรต้ อ งเสี ย เวลาในการด าเนิ น การในการวางแผนงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเกินความจาเป็น
 มีความซ้าซ้อนในกระบวนการการให้บริการสาธารณะในหน่วยงานที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่า
 มีกระบวนการดาเนินงานที่ยุ่งยากหลายขั้นตอนและมีการออกแบบระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่เหมาะสม
 หากมีการให้ภาคเอกชนดาเนินการจะมีต้นทุนที่น้อยกว่า (Outsourcing)
 มีสานักงานให้บริการที่มากเกินความจาเป็นในพื้นที่ให้บริการเดียวกัน
 ยังคงมีการดาเนินการด้วยมนุษย์แต่สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มาดาเนินการได้
4.2 กระบวนกำรพิจำรณำในกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพของภำครัฐ

ทรัพยำกร

กำรดำเนินงำน

ผลผลิต

กระบวนการของการวางแผนเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพ สามารถพิจารณาโดยแยกองค์ประกอบของการ
ดาเนินงานภาครัฐเป็น 3 ส่วน คือ
1. การได้ รั บ ทรั พ ยากรมาเพื่ อ การด าเนิ น งาน (Input) เช่ น เงิ น งบประมาณ อุ ป กรณ์
สานักงาน เครื่องมือ บุคลากร
2. การดาเนิ น งาน (Process) ได้แก่ กระบวนการทางาน ประกอบด้วยกระบวนการหลั ก
และกระบวนการสนับสนุน
3. การสร้ า งผลผลิ ต (Output) ได้ แ ก่ งานบริ ก ารสาธารณะที่ จ ะต้ อ งส่ ง มอบให้ กั บ
บุคคลภายนอก
ดั งนั้ น การพิ จ ารณาวางแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ จึ งต้ อ งค านึ งถึ งกระบวนการที่ เกี่ ย วข้ อ งข้ างต้ น
เนื่องจากหน่วยงานสามารถวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการประหยัดทรัพยากรในการดาเนินงาน การลด
ขั้นตอนการดาเนินงาน หรือการสร้างผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น
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การวางแผนเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ สามารถพิจ ารณากาหนดเป้า หมายการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพได้ 3
รูปแบบ คือ
1. กำรประหยัดทรัพยำกร (Input) หรือกำรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
 การกาหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
 การจัดโครงการรณรงค์การใช้ทรัพยากร
 การประเมินความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากร
 การพิจารณาว่าทรัพยากรใดที่ไม่ถูกใช้งาน หรือ ใช้งานยังไม่เต็มกาลัง
 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคาที่เหมาะสม
2. ประสิทธิภำพด้ำนกระบวนกำร (Process)
 การพิจารณากิจกรรมทั้งองค์กร เพื่อดูความซ้าซ้อนของกิจกรรม
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เหมือนกันระหว่างหน่วยงานย่อย
ภายในองค์กร
 การลดกระบวนการกิจกรรมที่ไม่จาเป็นออกไป
3. ประสิทธิภำพของกำรสร้ำงผลผลิต (Output)
 การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ประชาชนพึงพอใจ
 พิจารณาเพิ่มปริมาณผลผลิตให้ใช้ทรัพยากรคงที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของประชาชน
ทั้งนี้ จากองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน ซึ่งการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพจะต้องกาหนดให้ครอบคลุม
ในองค์ประกอบดังกล่าวทั้ง 3 ส่วน จึงจะถือได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานอย่างแท้จริง
4.4 วิธีกำรและรูปแบบของกำรนำเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภำพ
4.4.1 กำรเลือกค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนเพื่อลดต้นทุน
จะต้องคานึงถึงโยบายการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของรัฐบาล หรือการลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ผิ ดปกติ และเป็ น ค่าใช้จ่ ายที่ ห น่ ว ยงานคิ ดว่าสามารถบริห ารจัดการเพื่ อให้ ล ดลงได้ เช่น นโยบายการลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของรัฐบาล ในเรื่องค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า หรือการลดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า
ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อเลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายใดแล้ว ต้องมีก ารสื่อสารภายในเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในองค์กรทราบถึงเป้าหมายและวิธีการที่กาหนดขึ้น จึงจะทาให้เป้าหมายที่กาหนดไว้เกิดผลสาเร็จ
4.4.2 กำรเลือกกิจกรรมในกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพ
จะต้องคานึงถึง กิจกรรมที่มีความสิ้นเปลืองทรัพยากร จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม และ
พิจารณากิจกรรมที่มีต้นทุนที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะการด าเนิ น งานที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น หากหน่ ว ยงานเลื อ กกิ จ กรรมหลั ก ในการวางแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ จะทาให้เกิดการประหยัดทรัพยากรและเกิดประสิทธิภาพในภาพกว้างแก่หน่วยงาน เช่น การนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน หรือการลดขั้นตอนการทางานที่ไม่มีคุณค่า หรือลดกระบวนการที่ซ้าซ้อน
ของการทางาน เป็นต้น

- 55 ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์กิจกรรมในหน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้
หน่วยงาน

ชื่อกิจกรรม

บทบาท

กิจกรรมที่มี
คุณค่า

กิจกรรมทีไ่ ม่มีคุณค่า

ฝ่ายงบประมาณ ด้านการเงิน
และบัญชี

เจ้าหน้าที/่ เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคลากร

จ่ายเงินเดือน
รอหลักฐาน / ฎีกาการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ตรง พร้อมกันทุกหน่วยงานจึงจะเริ่ม
ตามเวลาที่กาหนด ดาเนินการ

ฝ่ายพัสดุ

ก้านการพัสดุ

เจ้าหน้าที/่ จัดซื้อวัสดุ
หรือเครื่องมือ

จัดหา วัสดุ /
งานกองค้าง รอการดาเนินการ
เครื่องมือ ได้
ตามขั้นตอนพัสดุ
คุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้ใช้

ฝ่ายทะเบียน

ด้านทะเบียน

นายทะเบียน / บัตร
ประชาชน กรณีการขอมี
บัตรในบุคคลได้รับการ
ยกเว้น

การตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
หลักฐาน ผ่าน
ระบบออนไลน์

การที่ผู้ใช้บริการต้องกลับไปเอา
หลักฐาน
ณ ภูมิลาเนาเดิม

ฝ่ายโยธา

ด้านโยธาและ สถาปนิก / ร่างแบบ
ผังเมือง
อาคาร

จัดทาแบบแล้ว
เสร็จ รับรองแบบ

รอคิวการจัดทาแบบแปลน / รอ
เจ้าหน้าที่ทาได้เพียงคนเดียวทั้ง
สานักงาน

กลุ่มงาน
ก่อสร้างและ
บูรณะ

ด้านก่อสร้าง
และบูรณะ

ถนนได้รบั การ
ซ่อมแซมและ
ไม่มีหลุมบ่อ

รอให้มีการแจ้งจากผู้เดือดร้อน
ไม่มีระบบการบารุงรักษา การ
ต้องรอการอนุมัติ การรอวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ การแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทางลายลักษณ์อักษร
ที่ใช้เวลานาน ผ่านหลายโต๊ะ

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ด้าน
เจ้าหน้าที่ / โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

มีโปสเตอร์ติด
ประกาศทันตาม
กาหนดการ

การพิมพ์ผิดพลาด ข้อมูลตกหล่น
ไม่ชัดเจน รอการตรวจสอบจาก
หัวหน้าซึ่งไม่อยู่ประจาห้อง

เจ้าหน้าที่ / ซ่อมแซม
ถนนที่เป็นหลุมบ่อ

- 56 ซึ่งในการวิเคราะห์กิจกรรมที่มีคุณค่า และไม่มีคุณค่าของหน่วยงานได้นั้ น จาเป็นต้องมีการดาเนินการ
ตามขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนงานดังนี้
ขั้นที่ 1 การเขียนขั้นตอนปัจจุบัน แยกแยะ แต่ละขั้นตอน แล้วเขียนต่อเนื่องกัน ให้ครบถ้วน

ประโยชน์ของการเขียนขั้นตอนการดาเนินงานในปัจจุบัน
 เห็นความเป็นจริงของการดาเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งหลาย ๆ กรณีจะเห็นได้ทันทีว่าไม่เป็นไป
ตามที่ควรจะเป็น
 วิเคราะห์กระบวนการหลักของงานว่าแต่ละขั้นตอนมีการสูญเสีย (Waste) หรือไม่ อะไรบ้าง
หรือพบว่าขั้นตอนใดที่ใช้เวลานานในการรอ หรือเป็นคอขวด (Bottle neck)
 ขั้นตอนใดที่ต้องรีบปรับปรุง
 ขั้นตอนใดที่ซ้าซ้อน ยุ่งยากโดยไม่จาเป็น
 ขั้นตอนใดที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 2 ระบุ (จับเวลา วัดระยะทาง) ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งช่วงที่ต้องรอ อย่างครบถ้วน (ในช่วงแรก
อาจจะประมาณเวลาที่ใช้ก่อน)

เวลา......................................................... นาที
ระยะทาง....................................................เมตร
รวมเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมด รวมเวลา หรือระยะทาง รวมทั้งการรอ Waiting
ในกรณีที่ต้องกำรลดระยะทำง ลดค่ำใช้จ่ำย ลดวัสดุ ก็ วัดหรือระบุสิ่งที่ลดตำมต้องกำร
ขั้นที่ 3 ร่วมกันพิจารณาว่า ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่มีการสูญเสีย (Waste) หรือมีกระบวนการทางานที่ไม่สร้าง
คุณค่าแต่มีความจาเป็น (necessary non value) หรือขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนทีส่ ร้างคุณค่า (Value)

= waste หรือการสูญเสีย แก้ไขได้ง่ายสุด เนื่องจากสามารถลดกิจกรรมนี้ได้ทันที
และไม่มีผลกระทบกับกิจกรรมอื่น

- 57 = value หรือขั้นตอนที่สร้างคุณค่า แก้ไขได้ยากกว่า เนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักของ
การดาเนินงาน ซึ่งต้องใช้การพิจารณาอย่างละเอียดในการปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
= necessary non value หรือกระบวนการทางานที่ไม่สร้างคุณค่าแต่มีความ
จาเป็น แก้ไขได้ยากที่สุด เนื่องจากเป็นกิจกรรมสนับสนุนเอื้ออานวยต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
กิจกรรมหลัก
ขั้นที่ 4 คานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดในโครงการนี้ รวมเป็น value ทั้งหมด หารด้วย
เวลาทั้งหมดของกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น คือ value + waste + necessary non value

Value

Waste

Necessary
non value

Value

Value

ขั้นที่ 5 หลังวิเคราะห์ หาสาเหตุ และลดหรือรวมขั้นตอน เสนอแนวการดาเนินการแบบใหม่

Value

Value

Value

Value

ดาเนินการเก็บข้อมูลจริง ตามวิธีการใหม่ เพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคานวณประสิทธิภาพใหม่
การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน กรณีการปรับปรุงกิจกรรมต้องแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น โดยต้องมีการระบุกิจกรรม สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย และระยะเวลาที่
ชัดเจน สิ่งสาคัญคือต้องสามารถวัดผลได้
4.4.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสร้ำงผลผลิต
จะต้องคานึงถึงการเพิ่มปริมาณ เพิ่มคุณภาพ หรือคุณค่าที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
แต่ ใช้ ต้ น ทุ น (ปั จ จั ย น าเข้ า ) ต่ าที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ผู้ ให้ บ ริก ารพึ งพอใจสู งสุ ด ซึ่ ง การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในองค์ ก รเป็ น
กระบวนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์/งานบริการ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและอัตรา
ผลผลิตของทุกหน่วยงานในองค์กร ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการดาเนินงานที่บังเกิดผลสูงสุด โดยมีการ
สูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการดาเนินงานน้อยที่สุด
ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิต เป็น การดาเนินงานที่บังเกิดผลสูงสุด โดยมีการ
สูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการดาเนิ นงานน้อยที่สุด ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ 3 ส่วน คือ คุณภาพ
ต้นทุน ความพึงพอใจของลูกค้า โดย
คุณภาพ คือ ระดับคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่ถูกกาหนดขึ้น
ต้นทุน คือ เงินทุนที่ได้จัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่ คนงาน เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ วัตถุดิบ
และระบบการบริหารจัดการ
ความพึงพอใจของลูกค้า หรือการส่งมอบ คือ จุดหมายปลายทางของสินค้าหรือบริการ ถูกส่ง
มอบให้ลูกค้าตรงเวลา ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ

- 58 ในอดีตอาจคิดว่าเทคโนโลยีสูงที่สุดจึงให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ในปัจจุบันหลักการเพิ่มผลผลิต
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น มีองค์ประกอบที่สร้างประสิทธิภาพการทางานอีก 2 องค์ประกอบ คือ
การบริหาร และบุคลากร ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
ประสิ ทธิภ าพของเทคโนโลยี ที่ต้องเลื อกมาใช้กับกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กร เช่น
เครื่องจักร อุปกรณ์สานักงาน และสิ่งอานวยความสะดวกกับการทางานต่างๆ ต้องเลือกใช้อย่างมีหลักการ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและไม่ใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปเพราะเทคโนโลยีที่ใ ห้ประสิทธิภาพสูงต้องใช้ต้นทุนที่สูง
ด้วย ดังนั้น การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีต้องพิจารณาจาก
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของเทคโนโลยี มี ค วามเหาะสมกับ การใช้ งานในการผลิ ต ผลงานตามความ
ต้องการ
2. ราคาของเทคโนโลยีมีความเหมาะสม คุ้มค่า และให้ประสิทธิภาพตามความต้องการ
3. การซ่ อ มบ ารุ งรั ก ษาเทคโนโลยี ไม่ ยุ่ ง ยาก มี คู่ มื อ การใช้ ชั ด เจน และมี อุ ป กรณ์ ซ่ อ มเสริ ม
(อะไหล่) ที่ราคาไม่แพง
4. การใช้เทคโนโลยีไม่ยุ่งยาก มีระบบการฝึกอบรม
5. ขนาด และลักษณะของเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับหลักการทางานของคนไทย
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน คือ การบริหารงานด้วยกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA
และใช้หลักการบริหารคุณภาพ 8 หลักการ (8 Principles for Quality Management) เพื่อบังเกิดผลการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในองค์กร ประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานมีความสัมพันธ์
กับ การบริ ห ารงานโดยตรง เพราะการบริ ห ารงาน คือ การก าหนดนโยบาย แผนงาน วิธีการ เทคโนโลยี
บุคลากร วัตถุดิบ และอื่นๆ ให้กับหน่วยงาน หน่วยงานต้องดาเนินการตามที่ฝ่ายบริหารกาหนดให้
ประสิทธิภาพของบุคลากร
ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร คื อ บุ ค ลากรสามารถด าเนิ น งานที่ รั บ มอบหมายด้ ว ยความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน และเหมาะสมกับงาน ทาให้ได้ผลงานคุณภาพ โดยไม่เกิดความสิ้นเปลือง
ทรัพยากรการผลิต เช่น วัตถุดิบ พลังงาน เวลา ได้ผลงาน เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.5 กำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพและกำรรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนตำมแผนเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
4.5.1 กำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย
แบบฟอร์มกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.............
สถานะปัจจุบัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. ..........)
(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ..........)
1. ค่าใช้จ่าย ......................
มีการใช้................ในปีงบประมาณ
ลดค่าใช้จ่าย ..................... ร้อยละ ............
ก่อน พ.ศ. .......... เป็นเงิน
ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. .......... เป็น
................................. บาท
จานวนเงิน....................................... บาท
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มีการใช้................ในปีงบประมาณ
ก่อน พ.ศ. .......... เป็นเงิน
................................. บาท

ลดค่าใช้จ่าย ..................... ร้อยละ ............
ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. .......... เป็น
จานวนเงิน....................................... บาท

ตัวอย่ำงกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ……………
สถานะปัจจุบัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. ..........)
(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ..........)
1. . การประหยัดการใช้ไฟฟ้า
มีการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ.
ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 5 ของ
2556 เป็น เงิน 1,151,747.42
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเป็นเงินที่ลด
บาท
ได้ 57,587.37 บาท
2. การประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง

กิจกรรม
1. การ
ประหยัดการใช้
จ่าย ................

2. การ
ประหยัดการใช้
จ่าย ................

มีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงทั้งปี 2556
ทั้งสิ้น 54,485.72 ลิตร

มีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงน้อยลง
2% ของหน่วยการใช้ของปี
2556 เป็นจานวน 1,089.71 ลิตร ลิตร
ละ 29.99 บาท คิดเป็นเงินที่ลดได้
32,680.40 บาท

แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ……………….
ระยะเวลำ
ระยะเวลำ
เป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนฯ
จริง
ต.ค. …. - ลดค่าใช้จ่าย
ม.ค. .... มีใช้ค่าใช้จ่าย............ใน
ก.ย. ....
..................... ร้อย ก.ย. ....
ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.
ละ ............ ของ
........... เป็นจานวนเงิน
ปีงบประมาณก่อน
........................... บาท เพิ่มขึ้น
พ.ศ. .......... เป็น
ร้อยละ ............ ของการใช้
จานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณเก่า
...................... บาท
พ.ศ. ...........
ต.ค. …. - ลดค่าใช้จ่าย
ม.ค. .... มีใช้ค่าใช้จ่าย............ใน
ก.ย. ....
..................... ร้อย ก.ย. ....
ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.
ละ ............ ของ
........... เป็นจานวนเงิน
ปีงบประมาณก่อน
........................... บาท เพิ่มขึ้น
พ.ศ. .......... เป็น
ร้อยละ ............ ของการใช้
จานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณเก่า
...................... บาท
พ.ศ. ...........

เหตุผล
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ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ……………….
ระยะเวลำ
ระยะเวลำ
กิจกรรม
เป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
เหตุผล
ตำมแผนฯ
จริง
1. การ
ต.ค. …. - ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ ม.ค. .... มีการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ - มีการปรับค่าไฟฟ้า
ประหยัดการใช้ ก.ย. ....
5 ของ
ก.ย. ....
ปัจจุบัน พ.ศ.
ตามสูตรการปรับ
ไฟ้ฟ้า
ปีงบประมาณ ปเก่า
........... เป็นจานวนเงิน
อัตราค่าไฟฟ้าโดย
พ.ศ. ........... คิด
24,876,367.45 บาท
อัตโนมัติ (Ft)
เป็นเงินที่ลดได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.07 ของการ - เกิดภาวะโรค
57,587.37 บาท
ใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณเก่า
ระบาด ได้แก่ โรค
พ.ศ. ...........
ไข้เลือดออก โรค
ทางเดินอาหาร เป็น
ต้น จึงจาเป็นต้องมี
การเฝ้าระวังป้องกัน
โรคดังกล่าวอย่าง
เข้มข้น โดยการจัด
ประชุม War room
ในการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์
โรคตลอดทั้งปี
- เกิดสถานการณ์เหตุ
ชุมนุมทางการเมือง
ทาให้ส่วนราชการอื่น
(ตารวจ และฝ่าย
ปกครอง) ของใช้
สถานที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตลอด 24
ชั่วโมง
2. การ
ต.ค. .... - มีการใช้น้ามัน
ต.ค. .... การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
เนื่องจากมีมาตรการ
ประหยัดน้ามัน ก.ย. ....
เชื้อเพลิงน้อยลง
ก.ย. ....
49,897.61 ลิตร ลดลงคิด
รณรงค์ที่ต่อเนื่อง
เชื้อเพลิง
2% ของหน่วย
เปน 8.42 %
และมีการปรับการใช้
การใช้ของปี
ของหนวยการใช
ยานพาหนะของ
ปเก่า พ.ศ. ...........
ปก่อน พ.ศ. ........... คิดเป็นเงิน หน่วยงานใหม่
เป็นจานวน
ที่ลดได้ 137,597.41 บาท
ประกอบกับการใช้
1,089.71 ลิตร ๆ
น้ามันที่ผลิตมา
ละ 29.99 บาท
จากไบโอดีเซลล์
คิดเป็นเงินที่ลดได้
เพิ่มขึ้น
32,680.40 บาท

- 61 4.5.2 กำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม
แบบฟอร์มกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. .............
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง)
(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดาเนินงาน)

วิธีการดาเนินการ
ลด
ขั้นตอน/
ลด
จานวน
วัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวม
กับ
กิจกรรม
อื่น


1. ชื่อกิจกรรม
ย่อย ...........

1
1
2
2
3

4

3

4
5

5

Output
(สินค้า/บริการ)

ก่อนการปรับปรุง
เชิงคุณภาพ
1. ด้านเวลา
- ภายใน ....... วัน
2. ด้านบริการ
- จานวนผู้รับบริการ
.... คน
3. ด้านความพึงพอใจ
- จานวนผู้รับบริการ
..... คน
เช่น
- จานวนวันที่ลดลง
- จานวนขั้นตอนที่
ลดลง
- จานวนผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น
- ระดับความพึงพอใจ
ที่สูงขึ้น

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ก่อนการปรับปรุง

-ต้นทุนรวม ......
บาท
-ภายใน ..... วัน -ปริมาณงาน .........
ระบบ
- จานวน
-ต้นทุนต่อหน่วย
ผู้รับบริการ ..... ....... บาท
คน
- จานวน
ผู้รับบริการ .....
คน

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง
-ต้นทุนรวม ......
บาท
-ปริมาณงาน
......... ระบบ
-ต้นทุนต่อหน่วย
....... บาท

- 62 ตัวอย่ำงกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.............
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

กิจกรรมด้าน
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและ
เว็บไซด์

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง)
(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดาเนินงาน)

วิธีการดาเนินการ
ลด
ขั้นตอน/
ลด
จานวน
วัน


1 วัน

6 วัน

2 วัน

2 วัน

3 วัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวม
กับ
กิจกรรม
อื่น

Output
(สินค้า/บริการ)

ก่อนการปรับปรุง

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือข่าย
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย

การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือข่าย
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย

ด้านเวลาเดิม
จานวน 17 วัน

ด้านเวลาใหม่
จานวน 14 วัน
เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา
จานวนที่ลด 3 วัน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ก่อนการปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

-ต้นทุนรวม
300,000 บาท
-ปริมาณงาน 1
ระบบ
-ต้นทุนต่อหน่วย
300,000 บาท/
ระบบ

-ต้นทุนรวม
250,000 บาท
-ปริมาณงาน 1
ระบบ
-ต้นทุนต่อหน่วย
250,000 บาท/
ระบบ

- 63 แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ..............
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

กิจกรรม................

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง)
(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดาเนินงาน)

วิธีการดาเนินการ
ลด
ขั้นตอน/
ลด
จานวน
วัน



ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวม
กับ
กิจกรรม
อื่น

Output
(สินค้า/บริการ)

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ก่อนการปรับปรุง

เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
-ต้นทุนรวม
ด้านเวลา
ด้านเวลา
................ บาท
จานวนที่ลด..... วัน จานวนที่ลด..... วัน -ปริมาณงาน ........
ระบบ
-ต้นทุนต่อหน่วย
.............. บาท/
ระบบ

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง
-ต้นทุนรวม
................ บาท
-ปริมาณงาน
........ ระบบ
-ต้นทุนต่อหน่วย
.............. บาท/
ระบบ

